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ประเด็นถาม-ตอบขอหารอืในการทาํงาน 
ของศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นขอหารือดานกฎหมาย5  
1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประธานศูนยฯ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง อปท.ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ 

หากศูนยฯกําลังอยูในระหวางการดําเนินการทําสัญญากับหนวยงานภายนอก เชน จางบริษัทรับเหมา

ดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ ศูนยฯ สามารถดําเนินการดังกลาวตอไปไดหรือไม อยางไร 

คําชี้แจง 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เร่ือง

แนวทางการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวาง อปท. ที่ให อปท. ที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงรวมตัว

จัดตั้งเปนกลุมโดยความสมัครใจ เพื่อรวมมือและสนธิเครื่องมือเครื่องใช บุคลากร งบประมาณในการ

จัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกัน ประกอบกับการที่ อปท.ไดตกลงที่จะจัดทํา

บริการสาธารณะรวมกัน โดยจัดโครงสรางและระบบการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ อันประกอบ

ไปดวยผูแทนของ อปท. ที่เปนภาคีสมาชิก และใหผูบริหาร อปท. และ อปท. ซึ่งเปนทีต้ั่งศนูยฯ เปนผูทาํ

นิติกรรมสัญญาและปฏิบัติการตาง ๆ ในนามศูนยฯ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การจัดทํา

งบประมาณ และเบิกจายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่อปท. ผูดําเนินการถือปฏิบัติอยู รวมทัง้ 

อปท. ที่เปนสมาชิกสามารถสนับสนุนงบประมาณใหศูนยฯ ได เชนนี้ เมื่อ อปท. มีฐานะเปนนิติบุคคล 

และมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ อันเปนผลให อปท. สามารถใชสิทธิเรียกรอง ฟองรอง ถือ

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และทํากิจการตาง ๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งโดย

สภาพแลวนิติบุคคลสามารถทําไดทั้งสิ้น และโดยที่ขอตกลงที่ อปท. ไดทําขึ้นนั้นเปนขอตกลงเพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติราชการรวมกันของ อปท. จึงมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย 

ดวยเหตุผลดังกลาว แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานศูนยฯ ซึ่งเปนผูบริหาร อปท. ที่เปน

ที่ต้ังศูนยฯ และ อปท.ที่ต้ังศูนยฯ ก็ตาม แตเมื่อศูนยฯ กําลังอยูในระหวางการดําเนินการทําสัญญากับ

บุคคลภายนอก โดยผลของขอตกลงรวมกันของ อปท. ดังกลาวขางตน และนิติกรรมที่ศูนยฯ ยอม

ผูกพันตนกับบุคคลภายนอกเพื่อจะทําสัญญากันตอไปนั้น ประธานศูนยฯ ในฐานะผูบริหาร อปท. ที่

เปนที่ต้ังศูนยฯ แหงใหม และ อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ แหงใหม ยอมถูกผูกพันกับการที่ศูนยฯ ไดกระทํา

ไปกอนแลว ประธานศูนยฯ ในฐานะผูบริหาร อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ แหงใหม และ อปท. ที่เปนที่ต้ัง

                                                 
 5 ชี้แจงโดยสํานักกฎหมายและทองถิ่น/สน.กร. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ที่ มท 0804.4/73 ลว 25 ม.ค. 2551 
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ศูนยฯ แหงใหมจึงสามารถดําเนินการสัญญากับบุคคลภายนอกตอไปได หากไมขัดตอความประสงค

ของบุคคลภายนอกที่จะเขาทําสัญญากับศูนยฯ หรือมีขอเท็จจริงเปนอยางอื่น แลวแตกรณี 
 

2. ศูนยฯ ควรมีระเบียบขอบังคับที่จําเปนในการดําเนินงานเรื่องใดบาง 

คําชี้แจง 

ในการจัดทําบริการสาธารณะรวมกันระหวาง อปท. นั้น อปท. ผูจัดทําบริการสาธารณะยอม

จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และที่สําคัญ ในการจัดหา

พัสดุ จัดทํางบประมาณ ตลอดจนการเบิกจายเงิน ซึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาว อปท. ก็ได

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของอยูแลว ในประเด็นนี้ อปท. ที่เกี่ยวของจึงควร

พิจารณาโดยคํานึงขอเท็จจริงและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและดํารงอยูเปนรายกรณีไป เพื่อใหทราบถึง

สาเหตุ มาตรการ และแนวทางแกไข วาควรมีระเบียบขอบังคับเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และการมีระเบียบขอบังคับดังกลาวสามารถแกไขปญหาอุปสรรคใหสําเร็จลุลวงไปไดหรือไม อยางไร 
 

3. กรณีบุคลากรของศูนยฯ ออกปฏิบัติภารกิจของศูนยฯ แลวถูกฟองรองความผิดฐานละเมิด 

ซึ่งตองมีการชดใชคาสินไหมทดแทน ศูนยฯ ควรดําเนินการอยางไร 

คําชี้แจง 

เห็นวา หากบุคลากรผูกระทําการดังกลาวเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตองปฏิบัติตามพระราชบญัญติั

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แตถามิใชเจาหนาที่ของรัฐ ก็จะตองบังคับตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป 
 

ประเด็นขอหารือดานการคลังทองถิ่น6  
 1. กรณีศูนยฯ ดานการจัดการขยะ ซึ่งในอนาคตมีรายไดจากการบริหารจัดการขยะ อาทิเชน 

การขายขยะรีไซเคิล รายไดนี้ถือวาเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือไม จะมีวิธีการบริหารจัดการอยางไร ยังคง

ใชระบบงบประมาณแบบนอกงบประมาณ หรือจะเปลี่ยนรูปแบบงบประมาณเปนงบเฉพาะการ 

คําชี้แจง 

หากศูนยความรวมมือใชระบบงบประมาณแบบนอกงบประมาณ รายไดที่เกิดจากการบริหาร

จัดการขยะถือเปนเงินทุนหมุนเวียน 
 

                                                 
 6 ชี้แจงโดยสํานักบริหารการคลังทองถิ่น/สน.คท. ที่ มท0808.1/126 ลว 28 ม.ค. 2551 
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2. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของศูนยฯ ซึ่งศูนยฯ ยังไมมีสถานะเปนนิติบุคคลนั้น กรณีการ

หักเงินประกัน รอยละ 1 ณ ที่จาย จะดําเนินการอยางไร ศูนยฯ สามารถสั่งจายเช็คในนามของศูนยฯ 

และหักเงินประกัน รอยละ 1 ในนามของ อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ ไดหรือไม อยางไร 

คําชี้แจง 

ในการจัดซื้อจัดจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่ อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ ถือปฏิบัติอยู ซึ่ง

เปนการดําเนินการจัดหาพัสดุแทนศูนยฯ ซึ่งไมเปนนิติบุคคล 
 

3. ในการดําเนินงานของศูนยฯ ประธานศูนยฯ (นายก อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ) สามารถสั่งการ

ขอใชอุปกรณ/เครื่องมือ จาก อปท. ที่เปนภาคีสมาชิกไดหรือไม อยางไร 

คําชี้แจง 

กรณีดังกลาว ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางภาคีสมาชิกดวยกัน อยางไรก็ดี โดยปกติ อปท. ที่เปน

ภาคีสมาชิกอนุญาตให อปท. อ่ืนยืมพัสดุไปใชเพื่อประโยชนในราชการไดอยูแลว โดยเปนอํานาจของ

ผูบริหารทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุที่ อปท. ถือ

ปฏิบัติอยู 
 

4. ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานศูนยฯ จาก อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ เดิม ไปยัง อปท. 

แหงใหมนั้น กระบวนการโอนงบประมาณของศูนยฯ จากที่ต้ังศูนยฯ เดิม ไปยังที่ต้ังศูนยฯ ที่ประธาน

ศูนยฯ คนใหมอยูนั้น ทําไดอยางไร 

คําชี้แจง 

ควรใหประธานศูนยฯ เดิม ทําบัญชีมอบหมายงานในดานตาง ๆ ใหประธานศูนยฯ คนใหม 

และตองพิจารณาดวยวาจะตองจัดโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนแผนดําเนินงานใหมหรือไม     

หากตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 
 

5. สําหรับการจัดการบริการสาธารณะรวมกันของ อปท. เชนนี้  (แบบศูนยความรวมมืออยาง

เปนทางการ ภายใตบันทึกขอตกลง แตยังไมมีสถานะนิติบุคคล) ควรมีรูปแบบบัญชีที่ตองดําเนินการให

สอดคลองกับระบบงบประมาณอยางไร 

คําชี้แจง 

สําหรับรูปแบบบัญชี จะเปนไปตามรายละเอียดของคูมือความรวมมือระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เลมนี้ หนา 87-105 
 

6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานศูนยฯ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ 

หากศูนยฯ กําลังอยูในระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ศูนยฯ จะตองดําเนินการอยางไร 

 



  คูคูมือความรวมมือระหวางมือความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น  - 135 -

คําชี้แจง 

ไมวาจะเปนกรณีที่ อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ เดิม ใชงบประมาณของตัวเองหรือใชเงินอุดหนุน

จากภาคีสมาชิกในการจัดซื้อจัดจางและอยูระหวางการดําเนินการ ก็ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 

เมื่อไดพัสดุมาแลวก็ไปทําทะเบียนคุมเปนกรรมสิทธิ์ของ อปท. ที่เปนเจาของเงินหรือที่ไดรับเงินอุดหนุน

นั้น และหมายเหตุในทะเบียนคุมวาเปนทรัพยสินที่จะนําไปใชรวมกัน 
 

7. ในกรณีการยุบเลิกศูนยฯ หรือยกเลิกการเปนภาคีความรวมมือ นอกจากการดําเนินการตาม

ขอตกลงความรวมมือในบันทึกขอตกลงแลว จะมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเงินกองกลาง ทรัพยสิน 

และหนี้สินที่เกิดขึ้นไดอยางไร 

คําชี้แจง 

การจัดการเงนิกองกลาง ทรัพยสิน และหนี้สิน กรณีการยุบเลิกศูนยฯ หรือยกเลกิการเปนภาคี

ความรวมมือ ใหเปนไปตามบันทกึขอตกลงความรวมมือระหวาง อปท. ตามขอ 7 สําหรับทรัพยสินให

ถือปฏิบัติตามขอ 4.3 ของหนังสือ มท 0810.4/ว 4524 ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2549 
 

ประเด็นขอหารือดานการบริหารบุคคลทองถิ่น 
1. ในการดําเนินงานของศูนยฯ สามารถยืมตัวบุคลากรจาก อปท. ที่เปนภาคีสมาชิกมาชวย

การทํางานของศูนยฯ ไดหรือไม อยางไร  

คําชี้แจง 

สามารถดําเนินการไดโดยใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เร่ือง 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2549 หมวด 12 การบริหารงานบุคคล สวนที่ 2 การสั่งพนักงานสวนตําบล

ไปชวยปฏิบัติราชการ 
 

2. ในการดําเนินกิจกรรมโครงการของศูนยฯ กรณี อปท. ภาคีสมาชิกซึ่งไมใช อปท. ที่เปนที่ต้ัง

ศูนยฯ เสนอรายละเอียดโครงการ รายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและตรวจรับงาน พรอมหนังสือ

ยินยอมมอบอํานาจให อปท. ที่ เปนที่ ต้ังศูนยฯ ดําเนินการนั้น ศูนยฯ มีอํานาจในการแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและตรวจรับงาน (ซึ่งเปนบุคคลภายนอก) หรือไม ขัดกับระเบียบพัสดุ

หรือไม อยางไร 

คําชี้แจง 

อปท. ที่เปนที่ต้ังศูนยฯ สามารถแตงตั้งขาราชการ อปท. ที่เปนภาคีสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

เขามารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางได โดยดําเนินการตามระเบียบพัสดุที่ อปท. ทีเ่ปนทีต้ั่งศนูยฯ 

ถือปฏิบัติอยู 
 




